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BARCZA JENő hadnagy 

Y onatanyag és lófels~e.,.elés harbau
tartása, ke~elése és tárolása a nyári 
kihelye~és alatt 

A G-56 a) és b) .anyagnyilvántartási utasítás VI. FeJe-;
zetének . ismert~téséhez néhány gyakorlati' példát·· szeretnék adr.ii 
melyet á vonahanyag-szo!gálatvez'ető és a vórtatanyagot ha_sználq-
beosztottak hasznosíthatnak a nyári kihelyezés alatt. 

A) 

Altalában: 

A vonatanyag és lófelszerelés karbantartásához szükséges 
karbantartó anyagot (bőrpuhító olaj, karbolineum, kocsikenőcs, 
oyeregszappan) még az etLndulás előtt az álílandó elhelyezési kör
letben biztosítsuk. 

A karbantartó anyagok elíndul'ás ei'őtti biztosíltása kett~ 
célt szolgál : 

1. a kihelyezés területén nem minden esetben találjuk meg 
azokat a szükséges anyagokat, melyek a ránkbízott anyag jókar
banitartás!ához f eltéi:lenül .szükségesek. 

2. A kihelyezési területekre való megérkezés első p;llana
tában olyia,n követelmények elé vagyunk áfütva, melyek nem tesz:'k 
lehetővé a karbantai:tó anyagok helyszínen való biztosítását, il~ 
letve a karbantartó auyagok azonnali felhsználását követelik. 
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A karbántartó anyagokból bizonyos :készlet tárolása tehát 
,még a kihelyezésre elindulás előtt feltétlenül biztosítandó. · 

Hasonló készletet kell tárolni a lóf elszerelés k:eg. cikkeiből 
Lovaink a kihelyezési idő alatt abrakostarJsznyából zabolnak, 
Az abrakostarisrnya · rostaszerű kenderzsineg szövetből készül. 
A zaboló ló nyálával átitatódva kemény, törékeny lesz. A zabolá$ 
alatt a lövak mohón belekapnak. a zabba és metsző fogaikkal 2z 

abrakostarisinya oldalát kiharap:ák. A kezdetben kis lyukat -
nagyon helytelenül - a hajtók összedrótozzák, h~gy a lovaikat 
<1 már javításra szoruló abrakostarisznyából is tudják etetni. 

Az összedrótozott abrakostarisznyában .a lovak könnyen 
megsérthetik. szájukat. Ha azonban a k:helyezésre való indulás 
előtt kellő ' mennyi;ségben biztositottunk abrakostarisznyákat, a ja
vításra szoruló abrakostarisznyákat könnyen pótolhatjuk a javf
tás tartama alatt. 

A kenderkötófék a · kihelyezések alatt állandó használatbaP 
van. A kenderkötőfék szára kidörzsölődik, elvékonyodik, elsza!<ad. 
Szakadozott, kötözött kötőfékkel jó· erőben lévő' lovainkat nem 

. tudjuk fékentartani. Ezért a kihelyezés területére való megér
kezés után rövid időv:el · már szükséges néhány kender kötőfék 
javításról gondoskodni éts· a javításra · le:idott fi<ötőfé,keket 
a magunkkial hozott készletből pótolhatjuk. 

A· kendP.rkötőfék nagyfokú elhasználódását úgy is meg
akadályozhatjuk, hogy · az állandó elhelyezési körletünkből a bőr 
istálló-kötőféket , lánccal és golyóval magunkkal visszük. Hogy a 
bőr istáhló-kötőfé'kett a kihelyezés. időtartama alatt használhassuk, 

· ~áborszerű lóállásainkat úgy k,ell elké~zíteni., hogy egy lóálláson 
be:iil két vaskarika bes!zerelhető kegyen; mely . vaskari.kákban 1a 
bőr istálló-kötőfék láncos része szabadon mozoghat, a ló moz
gását köve,tve. 

Résztét'ei~en : .. 
.. ( 

· A kihelyez~s.sel járó· fokozott igénybevétel elsősorban a 
Járművekre y;ot)atkozik. Szükséges tehát, .hogy elsősorban a jár
mfívek karbantartására fordítsunk különös gondot. A haszn;íl:3.t
ban lév5 járműveket használat 'közben úgy óvhat:uk meg legjob
ban, hogy a hajtó minden adott 1ehetőisé.g,et kihasználjon járműve 
kímélésére: Aqnak ellenére; hogy az ország01s járművet műsza1ki 
f.elipíté$e . ,igen nehezen járható ter~pre, · mostoha útviszonyok 
melilettr is adkalmassá kszí ia szállítás,ra, még:s~m engedhető meg, 
:tlogy. (ttröv1dfüés, r,övidebib idő a1att körletbeérés! cél'jából a jár
művekkel árkon-bokron,· hegyen-völgyön köz1elkedjéik. 



A járműkímélés ott kezdődik, mikor a hajtó az adott kö
rülményekhez k~pest mindig a legjobb részén hajt az útnak, 
illetve terepen hajtásnál a gödröket, bukkanókat, köveket, tuskó
_kat kikerüli. A megterhe:t jármµvel egy-egy gödörbe huppanás 
.azonnali nyújtótörést, de legalább repedést okoz. Meredek utakon, 
é1es kanyarokban gyakori a lőcstörés az elővigyázat elmulasz
tásakor. 

A napi foglalkozás befejeztével soha nem szabad elmulasz
tani a ;ármű karbantartását. A menet alatt a kocsira rakódott 
port, piszkot le kell mosni, ·tengelyeket megkenni és a rudat az 
ojmű-böl kivéve, vagy alátámasztva, árnyékos helyen, a jármü
veket kiigazítva kell tárolni. 

A járművek telephelye tükrözze vissza az alositály f e
gyelmét, politikai öntudatát, A telephelyen mutatkozó rend alapja 
a harckészségnek, mert össze-vi:ssza hagyott . járművek, illetve 
azok alkatrészei gátolják az alosztály menetkészségének gyors 
elérését. -

A taligákat a napi használatban ugyanúgy óvjuk, mint a 
járműveket. Karbantartásuknál bő vízzel kell a sártól ,és piszoktól 
lemosni és lemosás után szárazra törölni. Petróleummal, ólajjal, 
vagy firnis zel nem szabad ledörzsölni, mert az o!ajfesték óvó 
ereje csökken. 

A taJi.ga kereke fémagyú, ezért golyósosapagyzsírral kell 
megkenni, kocs,ikenőcsöt csak szükség esetén haszná'.unk. 

A szerszámzatnak 

felt~1enül biztosítanunk ke!l egy fedett helyisé\2;et. Ezt a táborban 
található eszközökkel ke!l dőteremteni. A tetejére .azonban kát
ráqypapírt tegyünk, mert néhány rnapos eső a bőr-részeket erősen 
megrongálj1a. A nyerges . helyét 'úgy vá'.a,sszuk meg-; hogy a. lovak 
elhelyezési kör1etétől · ne legyen távot és könnyen őrizhető legyen. 
A nyerges helyén található fákat oly nagy területen, hogy az aJ
ooztály szerszámzata benne ,e'.férjen, kerítsük körül. A lkörülkerítés 
vékony faágakkal, veszők!kel es_et!eg fonáesal történj,ék. 

A körülkedtett rész tetejere tett ,lombsátor csak a tűző nap
tól óvjia a szerszámokat. Ezért kell vízhatlan impregnált ianya1gigal 
befedni. 

A szersz.ámos belső részén elhelyezett tkampósszegek és 
bakok a szerszámzat tárolására szo1gálnak. A szerszámos bejárata 
sose leg-yen szé:lel szembe, mert a :snél kitisztított es o!ajjal b,ekent 
szer,számra igen sOlk port visz a, nyergiesbe, esös időben az esőt 
bevágja. · 
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A !Ó6z,erszám 1a k ihelyezés alatt, az erős igénybevétel mel
lett az időjárás vis.zot1'!iagságainak is nagy mértékben ki van téve. 
A bőrrész,ek, a textEanyagok, a fémrészek az időjárás viszontag
ságait a ke'.lő karbantartás né'.kül nehez,en bírják. Leggyakioribb 
eset a nyári kihelyezésen 1a tűző nap, mely k3szárítja a bőrt. Szára
dás következtében ia bőr ru-.g1a:masiságából v,eszít, törékeny lesz. 
Fokozott zsírozáisisal akadályozzuk . meg a bőr 1teljes kiszáradását 

Károsan befo!yásolja az anyaig haszná'.hatósági fokát a 
nyári zápor, de még inkább .a napok:g tartó esős időszak, illetve 
a páradús hűvö,s éjsz,aka. A megázott ,szerszámot a hozzátartqzó 
pokróccal, vászonból készült kieg. cikkeivel együtt ,először teljes-en 
meg k,e] ·iszárítanunk. 

A .szárítás száraz, hűvös helyen 1örténJék. A pokrócokat, 
ponyvákat, zsákokat terítsük rá a• bokrokra, de ne a legtűzőbb 
napon a dé'.i órákban. 

Az anyag telj,es megszáradása után tisztítsuk meg sártól, 
piszoktól és a bőr részeket bőrpuhító 0'1aj jal kenjük be. A p,okróco
kat kikefélé,s után össz.ehajtogatva tárolhatjuk. 

A ponyvát ne hajtogassuk, mert a hajtásokon . törik az im
pregnált rész, e'.kopik és 1a hajtog1atás helyén beázik. 

A vasnészeket orsó vagy gépolajjal ,olajozzuk be vt!'.konyian, 
hogy azon rozsdafoltok ne 1ke'.etkezzienek. 

főzöeszközök. 

A mozgókonyha karbantartás.frt négy rÉISzre os:.djuk: 
a•) menet e'.őtt · a kerekek go!yóscsapágyzsírral való meg

kenése, 
b) menet után por, piswk, .sár letörlése, lemosása olajjal, -

vagy Ern:sszel való bekenés. · 
c} főzés után éte!maradéktól; odatapadt zsírtól a kai!a11ok 

külső részeire tapadó konomtól f:.sztíts~k meg. .A moLdony hús
szekrényét, kiatlianait minden esetben me'.eg vízzel moss:..tk le. 
A napi főzés befej,ezése után a kitisztított mozgókonyha tfü:szekré
nyét, katlanainak összes; nyílás.át zárjuk le, 

d) elhe'.·yez>ésben a moz,gókonyha helye mind~g tető a'.att 
Jegyen. A m0zgókonyha t•e!jes egészében fémből készült, ezért az 
eső, a harma,t és a pánadús. levegő niagyfokú rozsdásodá:;t okoz. 

' A főzőüst éisia főzó:áda katlanainak karbantartása a mozgó-
konyha katlaniaihoz hiason!óan történjék. , · 

A főzőeszközök t isztításánál gya1kran használt fahamuval 
óvatosan kell bánni. A katlanok belső oldalá~ a fahamuVJal könnyen 
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iielsérthetjük és iaz így keletk,ezett mélyedéSekbe pbwk kerül. Tísz·-
tálalans,ágoktól nehezen tudjuk csak megiís,dítani. · 

A hamut alumínium ,edényeknél hasznalni ne;m szabad, mert 
a hamu víz jelenlét.ében erős lúgos veg,yü!etet ad. mely a;, alumii
nium anyagát támadja meg. 

A főzőeszközökön található ö-zíjaiatot bőrpuhító olajja·l 
ápoljuk, a szerszámokhoz hasonlóan. 
· A fenti néhány sor iaz ,említiett szaibalyzatból ern lékezt,etőt. ad 
az anyagkezefö számára. 

Felmerülhet még az a kérdés, hogy: ez egyes. ianyagcikk~kr,e 
vonatkozó anyagkarbantartá6t mikor. hogyan. ki fogja a kihelye- · 
zés a1att végrehajtani és ,ellenőrizni. · 

A .napirendben az egész tábor élciiét percről-percre beooztó 
időbeosztás szabályozzia, mely 'kell hogy l~hetőséget adjon minden 
kivonulás befejezése után a haszná:t anyagok karbanhely;ezésére~ 

A tapaszitalat szierint napi 30 perc e!eg,endő ama, hogy az 
e:i:tyes anya:gokon a rnapcmta ,szükséges. ikarbantartáist elvégezzük 

Messzemenően ki kell használni a lkiktépzési időn· belül be
állított anyagk1arbantartási időt. Az any;:i.gkarbantartás töké!eteis 
megszeirvezéis·ét az anyagmem-felel& - zolgá~·ati ág vezetője -,
kell hogy végezze. 

Tudatosíta1ni foell 1t1inden bajtárssal, hogy az anyag kezelélse, 
dolgozó népünknek áldozatiós munkájából iszerzett - a látszatnál 
nagyobb értékű anyiag kezelése mi.:y nagyje~entőségű , 

Tudnia kell, hogy 1a rábízott anya:g,ért. annak karbantartá
_jáéd 1elsősorban ő f,e1,elős. Felelős előljáróin keresztül a,z egész dol-
gozó népnek. , 

A vqnatanyágszolgálat v,ez,etőj,e á'.lj,on ISZikla6zi!árdian hiva
táisa magaslatán és teremtse meg a kihe1y;ezés alatt is azt ia szilárd 
anyagi fegyelmet, mely szükséges ahhoz, hogy a közelmultban ki
adott vonatanyag ,és lófelszereléis értékcsöikkené . nélkül,. mennél 
hosszabb ideig b:ztosHs.a a csapat mozgékonyságát, harckészségét. 

Nehézsé)gie.i áthidalására támaiszkodj10,n ·a Párka és. politi~ 
kai!Jag táma1ssza a1lá a karbantartás iszükse~ességét A sorozáh;xs 
hiányosságoknál lássa meg az 1ellenség k,ezét, mely ,arra törelkszik, 
hogy ,az értékes f elszere:ésünkben idöelőtti súlyos rongálódásokat 
okozz,on. 

Nevelj,e beosztottja,it a dicsőcség,es Vörös Hadsereg harco 
sainak példája nyomán, Hogy feladatánaik rü0%-os ellátá6áva,! 
építse a szocializmust és ,erősítse annalk megvédőjét, néphadsere
i;riiHJk.et. .\ 
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